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Teryna z „foie gras” z kaczki, z galaretką na winie Sauternes i smażonymi w cukrze figami 
 
Najpierw kilka słów o dziejach tego dania. 
Foie gras, czyli wątróbka ze specjalnie tuczonej gęsi czy kaczki, znane jest od starożytności. Już dawni Egipcjanie się tym rozkoszowali.  
Potem jednak to danie popadło w zapomnienie: gdy nastało chrześcijaństwo, od trzeciego do czternastego wieku foie gras już nie jadano. Jakie były przyczyny, 
dla których przez ponad tysiąc lat przestano je serwować? Czy to z powodu inwazji barbarzyńców? A może wskutek tego, że jedynie garstka wtajemniczonych 
zazdrośnie strzegła sekretnych sposobów tuczenia gęsi czy kaczek i pozyskiwania z nich foie gras? Nie wiemy.  
W każdym razie na ponowne ślady tuczenia kaczek i gęsi napotykamy dopiero od czternastego wieku w regionie Béarn w południowo-zachodniej Francji. 
Następnie król Ludwik szesnasty, który był wielkim amatorem tego przysmaku, a także wielcy pisarze, jak George Sand czy Alexandre Dumas, spopularyzowali 
to danie na szerszą skalę.  
Cóż bowiem smaczniejszego, niż zapiekane foie gras podane na domowy sposób?  
Zdradzę Państwu kilka dobrych rad. Żeby uzyskać naprawdę dobre zapiekane foie gras, konieczne są cztery rzeczy: stłuszczona wątróbka gęsi czy kaczki jak 
najlepszej jakości, mistrzowskie jej przyprawienie, doskonale dobrany sposób zapiekania i wystarczający czas na przestudzenie gotowego dania!  
Dzisiaj proponuję Państwu prostą wersję tego dania: jest to foie gras marynowane w winie Porto i w Armaniaku otrzymanym z tradycyjnej destylacji białego 
wina, z dodatkiem galaretki na winie Sauternes i smażonych w cukrze fig, a jako pieczywo będą opiekane tosty z białej mąki. 
 
A jako wino, oczywiście Sauternes. 
 
Langustyny w wywarze z drobno krojonych warzyw i trawy cytrynowej 
 
Langustyna kojarzy się ze świętowaniem przy stole, podobnie jak wywar na bazie trawy cytrynowej. 
Najpierw przygotowuje się wywar z langustyn, aromatyzowany koniakiem i z dodatkiem białego wina, który należy zredukować do połowy objętości w celu 
otrzymania właściwego stężenia zawartych w nim smaków. Dorzuca się zestaw aromatycznych dodatków, podlewa nieco wodą i pozostawia do gotowania na 
małym ogniu. 
 
Następnie wkłada się do tak przyrządzonego bulionu tak zwane szyjki, czyli ogony langustyn i gotuje przez około dwie minuty z drobno pokrojonymi 
warzywami, w tym przypadku są to marchewka, rzepa, cukinia i łodygi selera. 
  
Temu daniu towarzyszyć będzie wino Meursault 1er cru Blagny 2013. 
 
Kotleciki cielęce z kością, ze smardzami i drobnym bobem, do tego purée z topinamburów z oliwą truflową 
 
Jest to danie typowo wiosenne, które uwydatnia niezrównany aromat smardzów.  
 
Schabik cielęcy z kością przyrządzany jest w piecu w brytfannie, a pieczenie odbywa się w stosunkowo niskiej temperaturze po to, by mięso było jak najbardziej 
kruche.  
 
Tak upieczone porcje cielęciny aromatyzowane są smardzami i podawane z obsmażanym drobnym bobem i z purée z topinamburów o jakże subtelnym smaku, 
przywodzącym na myśl słodki karczoch, z dodatkiem oliwy truflowej. 
Dodam, że jest to danie przyrządzane na najbardziej uroczyste okazje.  
 
Do tego wino: Gevrey-Chambertin 1er cru « Clos des Issarts » 2011 
 
Francuskie sery dojrzewające i inne 
 
Brillat-savarin z truflami: 
To ser z krowiego mleka, o niezwykle miękkiej konsystencji, z dodatkiem trufli, które nadają mu niezrównany zapach i smak. To jeden z ulubionych serów 
domowników tej Rezydencji … 
 
Beaufort: 
To także ser z surowego krowiego mleka, ale potem gotowany i prasowany. Jest jedną ze specjalności Sabaudii. 
 
Sainte-Maure de Touraine: 
Jest to ser kozi o miękkiej konsystencji, wytwarzany w okolicach miasta Tours.  
 
Pouligny-saint-pierre:  
Również kozi ser, tym razem z okolic miasta Bourges.    
 
Ami du Chambertin: 
Jest serem o bardzo wyrazistym smaku. Jego wykwintne wnętrze ma delikatną konsystencję. W procesie dojrzewania nacierany jest destylatem wytwarzanym z 
wytłoczyn po produkcji wina Bourgogne. 
 
Reblochon:  
To kolejny ser z Sabaudii, produkowany z krowiego mleka, potem prasowany. Znany jest z tego, że jest istotnym składnikiem tradycyjnej zapiekanki zwanej po 
francusku „tartiflette savoyarde”. 
 
Ciasto francuskie z ananasem, aromatyzowane szafranem i likierem Grand-Marnier 
 
To deser z dodatkiem plastrów ananasa odmiany Victoria (od imienia królowej Wiktorii), krótko gotowanych w syropie z szafranem, urozmaiconym jeszcze 
likierem Grand-Marnier o smaku pomarańczowym.  
Na kruchy spód z ciasta francuskiego nakłada się lekki krem na bazie mleczka kokosowego i pokrywa cząstkami opiekanego ananasa z sosem cytrusowym, z 
szafranem i wspomnianym likierem Grand-Marnier. 


